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 قدرت انتقاد سازنده
 

 مقدمه
 ماهيت روابط شما با     ،يد، حاالت روحي طرفين   كن  استفاده مي  كلماتي كه شما براي انتقاد    . انتقاد پيچيده است  

همراه بـا متغيرهـاي بسـيار          زمان و مكان انتقاد،     و محتواي انتقاد    ،شماستمنتقد يا كسي را كه مورد انتقاد        
دهد كه مردم در بيشتر مواقع   تحقيقات بيشماري نشان مي   . شود   پيچيدگي و سختي انتقاد مي     عثديگري، با 
 .دهند جام نميدرستي ان هاين كار را ب

هـايي    عملكردهـا و موقعيـت    . هايي كه ارزش انتقاد كردن دارند       عملكردها و موقعيت  . انتقاد مهم است  
 رفتـاري مـورد     ،هنگام كـار  . گذارند  زيرا آنها بر رفاه و سالمتي شما تأثير مي          هستند كه بايد ارزيابي شوند،    

در جامعـه عملكردهـا و      . ه كـار تـأثير داشـته باشـد        رود بر نتيجه و بازد       كه احتمال مي   ،گيرد  انتقاد قرار مي  
شود برزندگي روزمره تأثير داشته باشـند بنـابراين           گيرند كه تصور مي     هايي مورد انتقاد قرار مي      موقعيت

 .شايسته است كه مورد ارزيابي قرار گيرند
ـ     هتيم، كنترل كيفيت، ارائ    ارزيابي عملكردها، كاركرد  . انتقاد ضروري است   تريان، بهبـود    خدمات بـه مش

 سازماني هستند كه باعث رفاه و آرامش يـك          ههمگي وظايف روزمر     مديريت و رهبري و مديريت مسايل،     
در هر يك از اين وظايف انتقاد كردن و مورد انتقاد واقع شـدن عـاملي ضـروري و مهـم                     . شوند  سازمان مي 

 .دهد است كه ميزان درستي اجراي آنها را نشان مي
بـه طـور خالصـه      . كتاب اين نيست كه فقط بگوييم انتقاد داراي چنين صفاتي اسـت           اما هدف ما در اين      

دهد كه انتقاد سـازنده، نقـش         شمار بيست سال گذشته به وضوح نشان مي        توان گفت كه تحقيقات بي      مي
روابـط    موفقيت در طيفي وسيع، مانند لذت بردن از كار،        . مهمي در موفقيت فردي و سازماني داشته است       

 .تر تعريف شده است وري بيشتر و نتايج مطلوب هتر، سالمت روحي بهتر، بهبود خودباوري، بهرهكاري ب
هـاي خـود را در اسـتفاده از قـدرت             با اين ذهنيت هدف كتاب اين است كه به شما كمك كند مهارت            

اي بـراي     سـيله  از انتقاد به عنـوان و      ،دهيد  هنگامي كه شما اين كار را انجام مي       . انتقاد سازنده بهبود بخشيد   
 .كنيد انگيزش، آموختن، توسعه، آموزش و ايجاد روابطي قوي استفاده مي
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 بخش اول

 بيست توصيه
 

ايـن  . كنـد   شود كه در كنترل قدرت انتقاد سازنده به شما كمـك مـي              ست توصيه ارائه مي   ي ب در بخش اولِ  
هـا در كنـار يكـديگر،         ايـن توصـيه   . ملـي هـا و تجـارب ع       پژوهش  ها،  نظريه   ها به سه اصل استوارند،      توصيه
اي را به منظور افزايش مهارت انتقاد كردن و مـورد انتقـاد قـرار گـرفتن در                    هاي علمي و ثابت شده      روش

 . دهد اختيار شما قرار مي
 چگونگي روش اسـتفاده از      ،شويد  ها با انتقاداتي كه با آنها مواجه مي         آميختن، تركيب و انطباق اين توصيه     

 .آموزد نده را به شما ميقدرت ساز
 

 استقبال از انتقاد:  اولهتوصي
اي مثبت از انتقاد استقبال كرده و از آن در جهـت بهبـود                شما بايد با روحيه   . هر شغلي انتقاد به همراه دارد     

پندارنـد و بسـياري نيـز آن را           اي دشوار مي    متأسفانه اكثر شاغلين اين كار را وظيفه      . كار خود استفاده كنيد   
براي اين كار شما به يك ذهنيت جديد نيـاز          . استقبال از انتقاد وظيفه مهمي است     . دانند  ي غيرمعقول مي  كار

 نهايي اين اسـت  ه نتيج،روري براي موفقيت شماستضنهادينه كردن اين عقيده كه انتقاد يك عامل       . داريد
 .يددو كار انجام ده  براي انجام اين منظور. كه شما به ارزش انتقاد پي ببريد

 انتقاد روي يك كارت بنويسيد و آن را در جايي قرار دهيد كه در ديد شما                 هاول يك عبارت مثبت در بار     
 ”.شود انتقاد، اطالعاتي است كه باعث رشد من مي“ : جمالتي از قبيل. باشد
 ”.دهد ها و دانش مورد نياز را به من آموزش مي انتقاد، مهارت“ 

از كساني كه نسـبت     . اين مرحله را با احتياط انجام دهيد      . شما انتقاد كنند  دوم بايد از ديگران بخواهيد از       
شـود فقـط      زيرا ديدگاه منفي آنان باعث مـي       .به انتقاد نگرش منفي دارند اين موضوع را درخواست نكنيد         

 .آميز و يا از سر عجز و ناتواني بپندارند براشتباهات شما انگشت گذاشته و يا درخواست شما را طعنه
 
 به طور استراتژيك انتقاد كنيد:  دومهوصيت

متأسفانه داشتن يك استراتژي انتقـادي، يـك        .  يك اولويت مهم است    داشتن يك استراتژي سازماني معموالً    
 .شود اولويت مهم محسوب نمي

  استراتژيك تبديل شد و از قدرت انتقاد سازنده انتقاد كرد؟توان به منتقٍد چگونه مي
 ايـن كـار را تمـرين        ، انتقاد كنيـد    از آن  ست كه با شناسايي موقعيتي كه قرار است       بهترين پيشنهاد اين ا   

 : االت را از خود بپرسيدؤقبل از اينكه انتقاد كنيد اين س. كنيد
 خواهم بيان كنم؟ چه چيز را مي" دقيقا •
 خواهم تغيير دهم؟ چه چيز را مي •
 انگيزه و محرك من براي بيان اين انتقاد چيست؟ •
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توانم  توان ارائه كنم و براي دستيابي مخاطب به اين اهداف، چكار مي            و اهداف خاصي را مي     ها  چه راه حل   •
 بكنم؟

 
 بهبود گرا باشيد:  سومهتوصي

مسئله اين است كه براي بسياري از ما        . اي ذاتي است، قسمتي از طبيعت شماست        پديده ، بهبود هميل شما ب  
يا (كنيم    نشيند چرا؟ چون بيشتر انتقاداتي كه دريافت مي          مي شود فرو   اين حس ترقي با انتقاداتي كه از ما مي        

 .كند بر جوانب منفي تأكيد مي) كنيم ابراز مي
كند بلكه براين واقعيت تأكيد دارد كه مخاطب          نه تنها اقدامات مفيدي را پيشنهاد مي       انتقادات بهبودگرا 

اطمينـان  “  ،شود  ت اعتماد به نفس او مي     دهيد كه باعث تقوي     شما پيامي را به او مي     . شانس ديگري نيز دارد   
 ”.شوي دارم كه موفق مي

 
 حفظ خودباوري:  چهارمهتوصي

هـاي مناسـب      كردي، از رنگ    تر تهيه مي   بايد خلوت  طرح خود را  “: گفت  يك مدير تبليغات به دستيارش مي     
مالت از مسئول فـروش   يك مدير با استفاده از اين ج”.اي معني را نشان داده اي و مفهومي بي    استفاده نكرده 

 گوش نكردي شايد هم براي      اصالً. بايد به كار خود بيشتر توجه كني      . همه چيز را به باد دادي     “. كرد  انتقاد مي 
 اما بـه شخصـيت مخاطـب آسـيب          ، اين نوع انتقادات ممكن است بهبودگرا باشد       ”.اين كار مناسب نيستي   

كنـد كـه او قـادر نيسـت           بي نداشته و اشاره مـي     فقط بر اين تأكيد دارند كه مخاطب عملكرد خو        . زند  مي
 .شود دار شدن غرور مخاطب مي ها باعث جريحه اين پيام. عملكرد بهتري داشته باشد

 
 كلمات صحيح انتخاب كنيد:  پنجمهتوصي

م ها را انتخاب كنيد و اگر اين كار را انجا            بهترين ،شود  زبانتان جاري مي   توانيد از كلماتي كه بر      شما همواره مي  
كنيد بيانگر اين مطلب است كه آيا قدرت انتقـاد             زيرا كلماتي كه شما استفاده مي      ؛بهترين كار است    دهيد،

كنيـد باعـث       تغيير جزيي كلماتي كه اسـتفاده مـي        ،سازنده، تحقق خواهد يافت يا خير؟ در بسياري از مواقع         
 ”. كار شما زير استاندارد كـاري ماسـت        “اگر هنگام انتقاد از دستيار خود بگوييد        . شود  هاي بزرگي مي    تفاوت

 كـار شـما فقـط كمـي بـا           “شود در حالي كه اگر بگوييـد          به طور قطع باعث بيدار شدن حس دفاعي او مي         
كنـد كـه دسـتيار شـما         اول بيـان مـي     هجمل. آورد  اين حالت را به وجود نمي     ” .استانداردهاي ما تفاوت دارد   

كند كه او نزديك است كه بـه          فرض مي ) با آهنگ ماليم صدا    ( دوم هدر حالي كه جمل     عملكرد ضعيفي دارد،  
 .استانداردها دست يابد

 
 انتقادات خود را نقد كنيد:  ششمهصيتو

 هنگام مواجه با    مردان محتمالً : كند به شرح زير است      هايي كه جنسيت هنگام مواجه با انتقاد ايجاد مي          تقاوت
كننـد كـه صـحيح     زنان به احتمال زياد انتقاداتي را قبول مي پذيرند در حالي كه       يك انتقاد درست آن را نمي     



/قدرت انتقاد سازنده   

 

 

5 

در هـر دو مـورد بايـد        . نپذيرفتن انتقاد درست يا قبول انتقاد غلط      . دانم كدام يك بدتر است      نمي. نيستند
 .كنيد مورد ارزيابي قرار دهيد انتقاداتي را كه دريافت مي

 امـا پـنج   ،كنـد   ارزيابي صحت انتقاد كمك مـي  آنها بههگرچه مطالبي بسياري وجود دارد كه تفكر در بار    
 :شود  مفيد هستند توصيه ميويژگي خاص كه كامالً

 ”اين اطالعات چقدر مهم است؟“ از خود بپرسيد . محتواي انتقاد است: اول
كنـد    دانيـد فـردي كـه از شـما انتقـاد مـي              هنگامي كه مي  . منبع انتقاد بايد مورد توجه قرار گيرد      : دوم

 .  طبيعي است كه از او ناراحت شويدكند، كامالً  چه چيز صحبت ميهرداند دربا نمي
 انتقـاد   همطمئن باشيد كه احساسات، بـر نحـو       . بار احساسي موقعيت كه بايد در نظر گرفته شود        : سوم

گوييم  اغلب مطالبي را مي. وقتي ما عصباني يا آزرده هستيم. گذارد كردن و مورد انتقاد قرارگرفتن تأثير مي   
 . آورديم ر در آن شرايط خاص قرار نداشتيم هرگز به زبان نميكه اگ

.  مهم ديگري است كه بايد به آن توجـه شـود  هكند؟ اين نكت چند نفر از شما انتقادات مشابهي مي : چهارم
زيرا به شما كمك خواهد كرد تا تصميم بگيريد كه آيا انتقاد ارائه شده به دليل عملكرد شـما اسـت يـا بـه                        

 .شويد االجل از طرف يكي از مشتريان خود مورد انتقاد واقع مي ايت ضربدليل عدم رع
به عبارت ديگر بايد مشخص كنيد كه چقدر انرژي صـرف           .  هزينه انجام دهيد   لشما بايد يك تحلي   : پنجم

 مقـدار انـرژي     هالبته تصـميم شـما دربـار      . توانيد انتظار داشته باشيد     كنيد و در قبال آن چه نتايجي مي         مي
اگـر نتـايجي كـه در       . كنيد بستگي دارد    بيني مي    نتايجي كه شما پيش    ه به مقدار توان بالقو    ، مستقيماً مصرفي

 هر مقدار انرژي كه صرف شود زيـاد خواهـد           شود اندك يا هيچ باشد مطمئناً       عمل به يك انتقاد حاصل مي     
 .بود

 
 مخاطب خود را در فرآيند انتقاد شركت دهيد:  هفتمهتوصي

كـه   اما بهترين دليل اين است.  شما در فرآيند انتقاد از چند جهت حائز اهميت استشركت دادن مخاطب
هـاي سـازنده در اختيـار شـما قـرار             هاي بسياري بـراي راه حـل        ارتباط متقابل با او با روشي مثبت، فرصت       

 .شود  آغاز مي(synergy)افزايي،  هر يك از شما كه در اين فرآيند وارد عمل شود، يك هم. دهد مي
توانيد مخاطب خود را در فرآيند انتقـاد شـركت    هاي بسياري وجود دارد كه با استفاده از آنها مي          روش

 به جاي صدور دستوراتي مبتني بر انجام يا عدم انجام كاري، ممكن است شما با دستيار خـود در                    مثالً. دهيد
 ايـن توصـيه از او بخواهيـد       توانيد بـراي عملـي شـدن         يا مي  ،حل مشكل موقعيت مورد انتقاد همكاري كنيد      

 . اي به شما گزارش دهد  پيشرفت كار، به صورت دورههدربار
 
 ها را متذكر شويد شايستگي” اما“ بدون هيچ :  هشتمهتوصي
ايد؟ آخرين  اي كه مورد انتقاد قرار گرفتيد آيا نكات مثبتي را هم شنيده           توانيد به ياد آوريد آخرين دفعه       مي

  مثبتي اشاره كرديد؟ هآيا به هيچ نكت  يد را به خاطر آوريد،اي كه انتقاد كرد دفعه
ها، اما واقعيت اين است كه اكثر مردم هنگام انتقـاد             ها و عدم شايستگي     يابي شايستگي  انتقاد يعني ارزش  

 نبايـد از    ،خواهيد از قدرت انتقاد سازنده استفاده كنيـد         گيرند، اما اگر مي     ها را ناديده مي     شايستگي  كردن،
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 بدان معني است كه از      ،كنيد  هاي فرد را ذكر مي      سادگي شايستگي  هنگامي كه شما به   . نها چشم پوشي كنيد   آ
 .بيند حداقل آسيب نمي  شخصيت مخاطب اگر ارتقا نيابد،. نهيد هاي او آگاه بوده و به آنها احترام مي تالش

ر يك موقعيت كاري بـا نكـات        يك دليل براي عدم كارآيي انتقاد اين است كه مردم عادت ندارند كه د             
شوند همواره به دنبال آن بـا نكـات           رو مي  هوقتي هم كه در مواردي با نكات مثبت روب        . مثبت مواجه شوند  

شنويد و انتظارات     را مي ” اما“ شما كلمه   . افتد   چيزي است كه اتفاق مي     اين دقيقاً . اند  منفي نيز برخورد كرده   
 .دفعه بعد نيز به طور قطع، وضع به همين شكل خواهد بود .شود  نكات منفي تأييد ميهشما دربار

نكـات  (آنچه را كه شنيده اسـت       : گويد  به عبارت ديگر به مخاطب مي     . داراي بار منفي است   ” اما“  هكلم
 .فراموش كند) مثبت

 
 خواهيد به آنها بگوييد كه چه چيزي مي:  نهمهتوصي

ترين آنها اين است كه منتقد به مخاطب      ما يكي از عمومي   ا. عدم موفقيت اكثر انتقادات، داليل بسياري دارد      
كند كـه حتـي اگـر         هاي خودش را آزمايش مي      مخاطب راه حل  . گويد كه چه كاري بايد انجام شود        خود نمي 

 . با آنچه كه در ذهن مخاطب بوده بسيار تفاوت داردقصد خوبي هم داشته باشد، معموالً
ـ        كنيد با آن مي     است كه فكر مي   چيزي   همان   راه حل يك انتقاد چيست؟ دقيقاً       اجـرا   هتوان انتقاد را بـه مرحل

تري   تو بايد نقش فعال   “ هگفتن اين جمل  . كنيد  درآورد و آن جوابي است كه شما براي بهبود وضعيت ارائه مي           
به زيردست خود، ممكن است بهبودگرا باشد اما با گفتن ايـن مطلـب تـأثير بيشـتري عايـد                    ” داشته باشي 

موقـع    اگر لغو جلساتت را به دقايقي قبل از شروع جلسه موكول نكني و سهم خـود را در كـار بـه                     “ : شود  مي
بهبـود   تـواني روابـط خـود را بـا همكارانـت            تر قضاوت كني، مي     انجام دهي و در مورد تالش ديگران مثبت       

 ”.بخشي
 

 وقت شناس باشيد:  دهمهتوصي
 به ياد داشته باشيد كه براي هركاري، زمان و مكان مناسبي            شما بايد   براي استفاده از قدرت انتقاد سازنده،     

رود بـه دليـل محتـواي         انتقاداتي كـه انتظـار مـي      . كند   انتقاد نيز صدق مي    در مورد اين مسئله   . وجود دارد 
درستي مورد قبول واقـع       ، به  اگر در زمان نامناسبي بيان شوند      ،ندومورد قبول واقع ش     مناسب يا شيوه بيان،   

 و يا منتقد نيز حال مساعدي نداشـته          زيرا ممكن است مخاطب در وضعيت فكري مناسبي نبوده         شوند،  نمي
 .باشد

العمـل احساسـي      هيچگاه افرادي را كه عصباني هستند مورد انتقاد قرار ندهيد، بـه عنـوان يـك عكـس                 
 دفـاع   خـود سرسـختانه  هت باعث تغييرات فيزيولوژيك در مغز شما شده و در نتيجه شما از عقيـد   يعصبان
 .كنيد مي
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 زمان مناسب براي انتقاد چه موقع است؟

كنيد؟ قانون مشخصي براي تعيـين زمـان    چگونه با زمان سنجي مناسب از قدرت انتقاد سازنده استفاده مي         
ه بايد مورد توجه قرار گيرد آگاهي و مهـارت اسـتفاده از عوامـل طبيعـي،                كآنچه  . دقيق انتقاد وجود ندارد   

 .اي افزايش احتمال پذيرش انتقاد توسط مخاطب استموقعيتي و روحي، بر
 :از خود بپرسيد   عمل قبل از آنكه انتقاد كنيد سعي كنيد اين عادت را در خود به وجود آوريد ورد
خـواهم در     آيا ضروري است كه االن انتقاد كنم؟ آيا مـي         ” آيا اين مناسب ترين زمان براي انتقاد است؟       “ 

كنـد تـا    ها بـه شـما كمـك مـي         او شرايط روحي مناسبي دارد؟ پاسخ اين پرسش        اين شرايط انتقاد كنم؟ آيا    
 .كند تر مي  سازنده از انتقاد را براي شما سادههشناس شويد و اين توانمندي، استفاد وقت

 
 از سؤاالت سقراطي استفاده كنيد:  يازدهمهتوصي

 :اي استفاده از سؤاالت سقراطي به شرح زير است روش چهار مرحله
ـ به جـاي آنكـه بگوي    :كند االتي را بپرسيد كه جواب آنها مخاطب را به اطالعات مهم راهنمايي مي        سؤ  -١ د ي

كنـي    فكر مـي  : بهتر است بپرسيد  ” كرديد  بايد براي اطالع از واكنش قيمت فروش با آنها هماهنگ مي          “
 ” .دهد؟ العملي نشان مي چه عكس واحد فروش در برابر گزارش شما، 

داشـته   اي كه ممكن است چنين مفهومي را دربر         شيوه. اي ملتمسانه بيان نكنيد     ا شيوه سؤاالت خود را ب     -٢
” شد اگـر  چه مي“از جمالتي استفاده كنيد كه با ” توانيد جواب را حدس بزنيد؟     لطفا ببينيد آيا مي   “ . باشد

 ”شد اگر شما مجبور بوديد بازار آزمايشي مورد نظر را تغيير دهيد؟ چه مي“. شروع شوند
اگر رضايت شما برآورده نشـد،      . اي شنيديد، آن را بررسي كنيد       اگر از مخاطب خود جواب غيرمنتظره       -٣

 ”…است كه آن ممكن  اين ممكن است درست باشد،“ : نظر خود را با عبارت ديگري بيان كنيد
: يان كنيد شود، محكم باشيد و آزادانه انتقاد خود را با اين سؤال ب             اگر احساس كرديد كه با شما بازي مي        -٤

هايي   گويم و سپس با كمك هم به جواب          سپس من نيز نظراتم را مي       اجازه بده چند سؤال از تو بپرسم،      “ 
 ”.رسيم مي
 وقتي كلمات كارساز نيستند اقدام كنيد:  دوازدهمهتوصي

 .تواند اين مفهـوم را گسـترش دهـد          انتقادات رفتاري مي  . تصور اكثر ما از انتقاد فقط شكل لفظي آن است         
گوييد رفتاري انتقادآميز نيز در پيش بگيريد كه به پيشـرفت   شما بايد عالوه بر آنچه كه به عنوان انتقاد مي      

اي است كـه      ارتباط دو طرفه    تصور كلي از انتقاد براين اصل استوار است كه انتقاد،         . مخاطب شما كمك كند   
ا رفتار خود را تغيير دهيد گاهي اوقات باعث         بنابراين اگر شم  . گذارند   آن بريكديگر تأثير مي    هافراد به وسيل  

چهار مرحلـه بـراي تنظـيم    . هايشان را نسبت به شما يا موقعيت تغيير دهند العمل شود ديگران نيز عكس    مي
 :استرفتار هنگامي كه انتقاد زباني مؤثر نيست و بايد رعايت شود به شرح زير 

 .اي نداشته است د اما هيچ فايدهاي مشخص كردن انتقاداتي كه به طور دائم بيان كرده  -١
رفتاري را در پيش بگيريد كه مخاطب را مجبور كند رفتارش را تغيير داده و در نتيجه تغييـرات مـورد       -٢

ها را سـر       هر روز با كمك دستيارتان پنج دقيقه بررسي كنيد و ببينيد كه آيا او پرونده               مثالً: نظر حاصل شود  
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رانش را از برنامه كـار      اخود بگوييد هر روز به او يادآوري كند كه همك         به كارمند   . جاي خود قرار داده است    
 همكارانش  هبه كارمند خود بفهمانيد كه در جلس      ) تكان دادن سر  (با يك عالمت غير زباني      . خود مطلع نمايد  

 . وجود آورده استه مشكل ب

 .در اقدامات خود استمرار داشته باشيد  -٣

 .دي رفتاري ديگري را به كار گيرهمداخل  د،اگر مشكل همچنان حل نشده باقي مان  -٤

 
 از انتقادات خود بهره بريد:  سيزدهمهتوصي

دهد و هيچ تغييـري در رفتـار او    مان رفتار مورد انتقاد ادامه مي    هكنيم مخاطب به      گاهي اوقات احساس مي   
اي انجـام     زده بدر اين حالت انتقادات ما ممكن است باعث شود انتقادات ناپخته و شتا            . شود  مشاهده نمي 

 .انتقاد از او را شروع كنيم  دهيم و درست از زماني كه رفتار او در حالت تغيير يافتن است،
 نتايج وقايع، رفتار خودمان و رفتار ديگـران  ه هستند كه دربار(mental bets) ذهني يهاي انتظارات شرط

در فرآيند انتقاد، انتظارات عوامل     . تند اهداف و استانداردها هس    هآنها اغلب منعكس كنند   . بنديم  با خود مي  
سه مرحله به شرح زير براي ايجاد رابطه مثبت بين انتقاد و انتظـارات وجـود                . شوند  پرقدرتي محسوب مي  

 : دارد
، ريـيس  را كـه از خـود    توقعيآن. بريم  اول با شناسايي انتظارات، به ماهيت و چگونگي آنها پي مي همرحل

ي رممكن است كـار دشـوا    .  بنويسيد ، كه نقش مؤثري در زندگي شما دارند       يد، دار همكاران و ديگر افرادي   
 .توانيد آنها را با دقت بيشتر ارزيابي كنيد  بهتر مي، اما وقتي شما توقعات خود را بنويسيد،به نظر رسد

 توانيد از توقعاتي كـه      مي. كنيد توقعات شما تا چه حد مطابق با واقعيات است            دوم بررسي مي   همرحلدر  
عالوه براين اگر براي توقعات خـود درصـد     .  به عنوان پايه و معيار استفاده كنيد       ،ايد  در گذشته تجربه كرده   

 توانيد ارزيابي كنيد كه آيا توقعات شما واقعي است يا خير؟ قايل شويد، مي
به توانيد آن را در جريان فرآيند اصالح كرده و       مي ،وقتي شما درصدي براي توقعات خود مشخص كنيد       

 .گرايانه دست يابيد ديدگاه واقع
وقتي به  .  از توقعات خود آگاه كنيد     ،گيرند   كه در مسير توقعات شما قرار مي        را بايد كساني :  سوم همرحل

چه چيزي  . (دهيد   اطالعات بسيار مهمي در اختيار آنان قرار مي        ،هيد از توقعات شما آگاه شوند       آنها اجازه مي  
 .)ياز داريددر فكر شماست و به چه چيزي ن

گرايانه اسـت و      دهد تا ارزيابي كنند آيا توقعات شما واقع         همچنين اين فرصت را در اختيار آنان قرار مي        
توانند آنها را در همان سطح مورد نظر شما برآورده سازند؟ اگر به اين نتيجـه برسـيد كـه توانـايي          آيا مي 

يل خـود را بـراي شـما تشـريح نمـوده و بـا هـم                 اين فرصت را خواهند داشت كه دال        انجام آنها را ندارند،   
 .گرايانه دست يابيد انداز واقع توانيد به يك چشم مي

 



/قدرت انتقاد سازنده   

 

 

9 

 تصديق كنيد كه انتقاد امري ذهني است:  چهاردهمهتوصي
تو به آن خوبي كه بايـد       ” “.كار تو بايد بهتر انجام شود     “ . كنيد را در نظر بگيريد      انتقاداتي كه هر روز بيان مي     

اند در حالي كـه آنهـا صـرفاً قضـاوت شـما               تمام اين انتقادات به عنوان واقعيت مطرح شده       ” .باشي نيستي 
 .هاي ديگري داشته باشند  همان موضوعات، قضاوتهممكن است ديگران دربار. هستند
هـايي     پيام ،كنند  ترين روشي كه توسط آن مردم ارزيابي ذهني خود را به يك واقعيت مطلق منتقل مي                شايع

“ هاي حامـل      پيام). دهي  دهي و يا نمي     كنيد كه تو كاري را انجام مي        بيان مي (. شود  شروع مي ” تو“ با  است كه   
زيرا نوك پيكان سرزنش را به طـرف مخاطـب          . شود  تقريباً همواره باعث تحريك يك حالت تدافعي مي       ” تو

 ” .تو بد هستي“ ”.ه تو استبه وجود آمدن اين مشكل گنا“كنند كه  آنها به مخاطب القاء مي. روند نشانه مي

  افتد كه در پس عملكرد ضعفيف افـراد،         ندرت اتفاق مي   زيرا به . در اغلب موارد سرزنش غيرضروري است     
 .هدفي خاص نهفته باشد

گيرد و قصد آنـان ايجـاد مشـكل بـراي شـما                براي ارضاي نيازهايشان صورت مي     رفتارهاي آنان معموالً  
بنابراين اگر شما به خاطر داشته باشيد كه انتقادات شما ذهني بوده و يك حقيقـت مطلـق و قـاطع                     . نيست
 .يابد مال آنكه از قدرت انتقاد سازنده استفاده كنيد افزايش ميت اح،نيستند

 
 اي قرار دهيد در انتقادات خود انگيزه:  پانزدهمهتوصي

بنابراين صحيح آن است كـه فـرض كنـيم          . است” بهترتشويق براي كاركرد    “ هاي اساسي انتقاد    يكي از نقش  
 .تان برانگيزاننده باشد براي اينكه انتقاد شما قدرت سازنده داشته باشد بهتر است براي مخاطبان

در واقع انتقـاد شـما ممكـن        . انگيزش در هر شكلي كه باشد، هدف آن تحريك شما براي انجام كاري است             
اما اگر انتقاد انگيزه كـافي بـه همـراه          .  ارزشي به همراه داشته باشد     ود گرا باشد اما اطالعات كم     باست به 

 .نداشته باشد ممكن است مخاطب شما حتي با تمايالت مثبتي هم كه دارد از اجراي آن سرباز زند
كنند در قبال انتقاد شما مجبور هسـتند          آيا كارمندان شما احساس مي        انتقاد خود را ارزيابي كنيد،     هانگيز
شود در آنها ميل به بهبود و ترقي بوجود آيد؟ آيا انتقادات شما نتـايج                  يا انتقاد شما باعث مي     ، كنند بهتر كار 

 منطقي دارد يا آغازگر يك فرآيند طوالني بهبود است؟
دهد تا مخاطب به جاي احسـاس اجبـار،         اي شكل مي    بهترين كاركرد انگيزه اين است كه انتقاد را به گونه         

شود  به عبارت ديگر، تجهيز انتقاد يا انگيزه باعث مي     . ويش، احساس تمايل را تجربه كند     براي بهبود در كار خ    
خواهد بهترين تالش خود را براي بهبود كار انجام دهـد نـه               كه در مخاطب اين احساس به وجود آيد كه مي         

 .آنكه فقط وظيفه خود را اجرا كند
 
 از دنياي مخاطبان خود استفاده كنيد:  شانزدهمهتوصي

. شويد كه استفاده ابزار مناسبي براي استفاده از قدرت انتقـاد سـازنده اسـت    در مواقع بسياري متوجه مي  
اي بـراي     معني بودن انتقاد براي مخاطب و ارائه نكـردن هـيچ انگيـزه             يك مورد زماني است كه به دليل بي       

يد تغييرات را به نـوعي بـا مزايـاي          ا  گيرد، حتي وقتي كه شما سعي كرده        اي از انتقاد نمي     هيچ نتيجه   تغييرات،
 .ها مرتبط سازيد مالي يا ديگر انگيزه
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اي از روانشناسـي      در اينجا ممكن است شما به اين نتيجه برسيد انتقادي كه از طريق استعاره و يـا مايـه                  
 شـما   استعاره به . اي است به دنياي ناخودآگاه فرد       بيان شود تنها ناجي شما خواهد بود زيرا استعاره دروازه         

ريـك  ححال كه انتقاد باعث ت    . دار باشد   دهد از مسيري وارد دنياي مخاطب شويد كه براي او معني            اجازه مي 
 . شود دار شده و باعث انگيزش مي  شود انتقاد براي او معني  فرد ميشسيستم انگيز

فتـار  دهيـد باعـث تحريـك ر        دومين مورد زماني است كه انتقاد شما بسيار حساس است يا احتمال مي            
 . تدافعي گردد

خواهيد از يك گـروه       يابيد زماني است كه مي      سومين موردي كه شما انتقاد از طريق استعاره را مؤثر مي          
اي كه در اين مورد بايد مورد توجه          نكته. كند يك تيم يا يك واحد يا يك قسمت باشد           انتقاد كنيد فرقي نمي   

 .ستاي متناسب با گروه ا انتخاب استعاره  قرار گيرد،
 

 پيگير باشيد، پيگير باشيد، پيگير باشيد:  هفدهمهتوصي
بايد مطمئن شويد كه اين        صرف نظر از اينكه انتقاد شما مؤثر بوده و مخاطب نيز واكنش مثبت نشان دهد،              

مند شويد بهترين كار اين اسـت        خواهيد همواره از قدرت سازنده بهره       اگر مي . يابد  شرايط جديد ادامه مي   
بسياري از منتقدان هنگام دنبـال كـردن انتقـاد مرتكـب دو             . ه او يادآوري كنيد كه ادامه دهد      كه هميشه ب  
 :شوند اشتباه مي

كنند اگر هيچ بهبودي به چشم نخورد به معني آن است كه مخاطب متعهد نبوده و انتقاد را                اول تصور مي  
 .ناديده گرفته است

شود اما قدردان آنها نبـوده و اغلـب بـراين     بت ميدومين اشتباه اين است كه منتقد متوجه تغييرات مث       
 .كند كه مخاطب همچنان با استانداردهاي مورد نظر فاصله دارد نكته تأكيد مي

 :توانيد انتقادات را پيگيري كنيد  به شرح زير مي
قدرداني شما ماننـد يـك محـرك        .  با فرد صحبت كنيد    به محض آنكه متوجه پيشرفتي شديد مستقيماً      

سازد كه بهتر از قبـل        شود مخاطب به حركت خود ادامه دهد و او را قادر مي             كرده و باعث مي   مثبت عمل   
 .عمل كند

 
 معيارهاي خود را براي انتقاد بشناسيد:  هجدهمهتوصي

 معيارهاي مشخصي استوار    همعتقدند كه يك انتقاد خوب برپاي         ارسطو و افالطون،   ،دو تن از متخصصان انتقاد    
 .است

قسمت مهمي از انتقـاد اسـت زيـرا         .) گيرد  آنچه كه براي قضاوت مورد استفاده قرار مي       (داشتن معيار   
براي استفاده مؤثر از اين توصيه قبل از انتقاد از خودتان پرسـش كنيـد               . بيانگر منطق شما در ارزيابي است     

 : كه
 آيا بايد از معيارهاي ديگر نيز استفاده كنم؟ •

 كنم؟  رفتار و نتايج آن قضاوت ميهي درباردانند با چه معيارهاي آيا ديگران مي •

 كنند؟  معيارهاي انتخابي من چگونه فكر ميهديگران دربار •
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كند انتقادات خود را شكل داده و بـه مخاطـب منتقـل كنيـد و در ايـن راسـتا                       هاي شما كمك مي     جواب
قـدرت انتقـاد سـازنده      هاي مؤثرتري انجام دهيد و اين يعني معيار مهمي كه به شما در استفاده از                  ارزيابي

 .كند كمك مي
 
 به خودتان گوش دهيد:  نوزدهمهتوصي

دهد هنگام انتقاد شـدن و انتقـاد كـردن بـه آنچـه بـه خـود                    توانايي به خود گوش دادن به شما اجازه مي        
سـپس  . داريـد   هاي خود توجه بيشـتري معطـوف مـي          با تقويت اين مهارت به گفته     . گوييد نظارت كنيد    مي
بـا ايـن آگـاهي      . ا رخود را بررسي كرده و ببينيد آيا كمك كننـده هسـتند يـا آسـيب زننـده                  كتوانيد اف   مي
 .اي اصالح كنيد تا به شما كمك كنند انتقادپذيري شما افزايش يابد توانيد آنها را به گونه مي

يك روش خوب براي تمرين اين توصيه اين است كه هر روز به مدت پنج دقيقه با آرامش نشسته و بـه                      
وقتي به شنيدن گفتگوي درونـي      . گوي دروني كه در آن لحظه در ذهن شما جاري است گوش فرادهيد            گفت

. گوييد تمركز كنيـد     گيرد به آنچه كه خود مي       توانيد هنگامي كه مورد انتقاد قرار مي         مي ،خود عادت كرديد  
 : داراي مشخصه زير هستندافكار خودكار شما معموالً

 .غلب غير منطقي هستندانها آ •

 . هميشه اين افكار را قبول داريدشما تقريباً •

 .وار هستند  خالصهآنها معموالً •

 .افكار خودكار شما تمايل دارند كه انباشته شده و براي ديگر افكار مانند نشانه عمل كنند •

 كند تا قدرت انتقاد سازنده را بشنويد فراگيري مهارت گوش فرادادن به خود به شما كمك مي
 

 رام و متمركز باشيدآنسرد، خو:  بيستمهتوصي
هنگـام دريافـت انتقـاد و        عصبانيت   مخصوصاً   شود،  انتقاد باعث تحريك احساسات قوي مي       در اغلب افراد،  

 .اضطراب هنگام بيان انتقاد
 هشكنند اين احساسات باعث تنش و افزايش فشار سيستم برانگيختگي فيزيكي شده تا بدان جا كه درهم               

 .شود افكار ما مي
العمـل مـؤثرتري نسـبت بـه         توانيد هنگام انتقاد آرامش خود را حفظ كنيد قادر خواهيد بود عكس           اگر ب 

توانيد بـه      شما مي  ،شود  زيرا با كنترل احساساتي كه به صورت رفتار تدافعي ظاهر مي          . وضعيت نشان دهيد  
درسـتي ارزيـابي     هبدر اين صورت شما قادر خواهيد بود وضعيت را          . بهترين وجه در مقابل انتقاد عمل كنيد      
 . كرده و واكنشي مناسب نشان دهيد

 : توانيد از دو روش استفاده كنيد براي حفظ آرامش خود هنگام انتقاد شدن يا انتقاد كردن مي
دهـد   هاي فيزيولوژيكي كه خبـر از فروپاشـي آرامـش مـي     العمل اولين راه اين است كه نسبت به عكس       

 .حساس باشيد
 شـما   درشوند    تمريناتي كه باعث مي   . بخش است  ام انتقاد تمرينات آرام   دومين روش حفظ آرامش هنگ    

 برانگيختـه   هايي كه احساسات شما شديداً      قدرتي به وجود آيد كه بتوانيد از زمان مناسب حتي در موقعيت           
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شود رفتار انتقادپذير خود را حفظ        بخش شما باعث مي    هاي آرام   واكنش. آرامش خود را حفظ كنيد    . شود  مي
 . دهد به طور معقوالنه تفكر كنيد زيرا به شما اجازه مي. كنيد

 
 

 
 بخش دوم

  و رايج انتقادبرانگيز چالش  هاي دشوار، موقعيت

از مديران ارشد اجرايـي گرفتـه تـا مـديران           . ام  در طول بيست سال گذشته، سخنان هزاران نفر را شنيده         
 از ميان اين داده چهـارده  .اند  براي من بيان كردهترين انتقاداتشان را   برانگيز  ترين و چالش   ها، مشكل   شركت

 .ام تر بود انتخاب كرده تر و متداولبرانگيز تر، چالش  كه مشكل راموقعيت انتقاد
 در اختيـار  ،ها كه اثر آنها ثابـت شـده اسـت    ها و مداخله در اين بخش مؤثرترين راهبردها، فنون، روش 

 .گيرد شما قرار مي
 

 ود هراس داريد؟ آيا از انتقاد رييس خ   -١
چگونـه از   “شـود ايـن اسـت كـه           ها مي   ترين موقعيت   اي كه باعث پيروزي شما در مشكل        ترين نكته   مهم

 ”رييس خود انتقاد كنيد؟

اول اينكـه از ديـد   : ايد بايستي به سه قانون اصلي تكيه كنيـد       به عنوان كسي كه كار انتقاد را شروع كرده        
اگر دريافتيد رييس شما با انتقاد ميانه خوبي ندارد بايد روشـي  . دمثبت رييس نسبت به انتقاد مطمئن شوي 

 . بگيريد چگونه خود را با شرايط وفق دهيد عاقالنه در پيش گرفته و به جاي تالش براي تغيير او، ياد
 برعملكرد شـما تأثيرگـذار بـوده         دقيقاً ،دهيد   كه مورد انتقاد قرار مي      را دوم اينكه مطمئن شويد آنچه    

العمـل مناسـبي در پـي نخواهـد            عكـس  ،تقاد از او در مورد كاري كه برعملكرد شما تأثيري نـدارد           ان. است
نمـايي نـزد      باشـد، اجتنـاب از قـدرت        ترين نيز مي     مهم سومين قانون در انتقاد از رييس كه احتماالً       . داشت

ت شغلي او را    بايد مواظب باشيد روش بيان انتقاد شما به شخصيت رييس آسيب نزده و امني             . رييس است 
 در غير اين صورت رييس شما حالت تدافعي به خود خواهد گرفت. تهديد نكند

 خشم از انتقاد   -٢
دليـل بيشـتر ايـن      . شـوند   اند كه افراد در كار روزانه خود تا ده بـار عصـباني مـي                مطالعات نشان داده  

تـر از نشسـتن و صـبور     گوش دادن به مخاطب عصباني كـاري فرا       . چرخد  ها، حول محور انتقاد مي      عصبانيت
شود كه شـما را در گـوش دادن           در اينجا چند نكته بيان مي     . بودن براي خالي شدن خشم طرف مقابل است       

 :كند به عصبانيت يك فرد كمك مي
 .حرف او را قطع نكنيد –
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 .باشيد) شود آنچه كه از حركات بدن استنباط مي(مراقب زبان بدني خود  –
 .ويد براي خود خالصه كنيدگ با كلمات خود آنچه كه مخاطب مي –
 آرامش خود را حفظ كنيد و بگوييد كـه مايـل            ،فهميد  اگر مخاطب شما را متهم كرد كه سخنان او را نمي           –

 .هستيد نظرات او را درك كنيد
 .انعطاف پذير باشيد –

 انتقاد از همكاران   -٣
رود   بلكـه انتظـار مـي      ،همكاراني كه داراي قدرت سازماني مساوي هستند نه تنها مجاز به انتقاد هستند            

 هر فـرد در مواضـع       ،شود  هنگامي كه بحث بين دو نفر شديد مي       . هنگام انتقاد با يكديگر به بحث بپردازند      
آلـود او    عالوه براين ممكن است هنگام انتقاد از يك همكـار بـا واكـنش خشـم               . كند  خود بيشتر پافشاري مي   

 .كنيم  همكار مفيد هستند ارائه ميدر اينجا چند روش كه هنگام انتقاد از يك. مواجه شويد
 .ادارك يك هدف مشترك را بوجود آوريد –
 .گذارد نشان دهيد چگونه عملكرد همكار شما بر هردوي شما تأثير مي –
 .براي انتقاد كردن اجازه بگيريد –

 در خط آتش   -٤
 مورد كار   اگر فقط يك چيز باشد كه شما به آن نياز نداشته باشيد، همكار يا رييسي است كه هر روز در                   

مشكل كجاست؟ آيا بايد ميز كار را تغييـر داد،          . كند  اي بيان مي    شما، اظهار نظرهاي مخرب و ناراحت كننده      
يك . رسند هايي منطقي به نظر مي العمل  چنين عكسآيا واقعاً. اظهارا او را ناديده گرفت يا اظهار ناراحتي كرد       

او از نيـروي حريـف خـود بـراي          .  است Akidoد ايكيدو   استراتژي مؤثر در اين مورد مانند عملكرد يك استا        
گرا از شما انتقاد كرد به جاي سعي در متوقف كردن، او را              هنگامي كه منتقد منفي   . كند  غلبه براو استفاده مي   

 .اي بيان كند تشويق كنيد انتقادات خود را به طوري سازنده
 ها انتقاد در گروه   -٥

هـاي   ترين وضعيت  چه از همه افراد حاضر در جلسه يكي از مشكلانتقاد در حضور ديگران چه در يك نفر    
منتقد خطر تزريق تنش بـه محـيط        . كند  در بيشتر موارد مخاطب احساس ناراحتي و نگراني مي        . انتقاد است 

دو استراتژي براي انجـام     . شود ديگران از اظهار نظر خودداري كنند         باعث مي  پذيرد كه معموالً    جلسه را مي  
 . ود دارداين كار وج

 .اي غيرشخصي به انتقاد خود بخشيد اول اينكه با مخاطب قراردادن كل مجموعه چهره
توانيد در ميان جمع از يك نفر انتقاد كنيـد و بـا               دومين روش كه بسيار مؤثر است در اين روش شما مي          

 .اي عمومي ببخشيد عموميت دادن به انتقاد خويش به انتقاد وجهه

 تقصير من نبود   -٦
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 كردن با كسي كه براي توجيه اشـتباهات خـويش همـواره در پـي عـذرآوردن اسـت كـار واقعـاُ                      بحث  
عـذري  . اي بيش نيست شنويد بهانه  تنها جوابي كه مي ،كنيد  هرگاه شما انتقادي از او مي     . اي است   آزاردهنده

 .براي اين كار دو دليل وجود دارد. براي توجيه نتايج حاصله
 .كند ر موقعيتي نامطمئن قرار دارد و احساس ناامني مياول اينكه فرد بهانه ساز د

 .بار مسئوليت اعمال خود است دوم اينكه بهانه آوردن روشي مؤثر براي شانه خالي كردن از زير
 انتقاد چند روز فكر هدر مورد اول قبل از اينكه مخاطب فرصتي براي پاسخگويي بيابد از او بخواهيد دربار           

 .كند
 .آيد اطب بفهمانيد كه انسان جايزالخطاست و اشتباه براي هر كسي پيش ميدر مورد دوم به مخ

 هنگامي كه حق با مشتري نيست   -٧
ايد از بهترين مشتري يا ارباب رجوع خويش انتقـاد كنيـد؟ بهتـرين اسـتراتژي در           آيا تاكنون مجبور بوده   

خواهـد    ه آنچه كه هر مشتري مـي      چنين مواردي اين است كه جمالتي را بيان كنيد كه تمايل شما را براي تهي              
مواردي نيز وجود دارد كه شما مجبور هستيد بـه دليـل رفتـار نامناسـب       .منعكس كند  يعني خدمات بهتر،

 . اين رفتار حتي مشتري را از دست بدهيدهمشتري، از او انتقاد كنيد و حاضريد در صورت ادام
 
 مخاطب منفي باف   -٨

ا جمالت نااميد كننده و منفي همكاران خود را از انجـام كارهايشـان              گرا كه دائم ب     همكاري با فردي منفي   
 . كند از ناخوشايندترين تجارب شغلي است كه گزارش شده است نااميد مي

نگري او بـه خـود       چگونه از چنين افرادي انتقاد كنيم؟ در ابتدا بايد خود را در مقابل سرايت بيماري منفي               
 دوم هسـتيد    ه اجراي مرحل  هبرابر افكار منفي همكاران ايمن كرديد آماد      هنگامي كه خود را در      . ايمن سازيد 

گرايي هـيچ    در اين مورد بايد به فرد مورد نظر فهماند كه افكار او منفي بوده و اين منفي                 .يعني انتقاد كردن  
خود ار منفي خويش را براي    كشود اين فرد مقداري از اف       چنين حركتي باعث مي   . نفعي براي او نخواهد داشت    

 .نگهدارد

 وقتي كه شما مقصر اصلي نيستيد   -٩
ـ          براي بسياري از ما، مورد انتقاد واقع شدن از سوي رييس            همان به دليل آنكه مرئوسان يا همكاران همپاي

در اين مـوارد مـا انتقـاد را غيرعادالنـه تلقـي         . شود  باعث عصبانيت مي  ،  اند  ما كاري را شتابزده انجام داده     
 .كنيم مي

 اشتباه بزرگي است كه بـه ريـيس خـود بگوييـد ارزيـابي او                ،العمل شما نيز عادالنه باشد     سحتي اگر عك  
 .زيرا به هر حال كارمندان شما مقصر هستند. صحيح نيست

تـرين راه ايـن اسـت كـه گنـاه            عاقالنه. اي نخواهد داشت     نيز هيچ فايده   يسرزنش كردن و عذرخواه   
عالوه براين نيـازي    . ا بپذيريد و مسئوليت اشتباه را قبول كنيد       نظر رييس خود ر   . ديگران را به گردن بگيريد    

بلكه با كارمندان خود موضوع را مطرح كرده و پيرامون آن           .  موضوع با رييس خود بحث كنيد      هنيست دربار 
 .بحث كنيد
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 انتقاد از دوستان -١٠
زيرا اين انتقاد ممكـن     .  دوستانه دارد سخت است    هاغلب مردم اعتقاد دارند انتقاد از همكاري كه با او رابط          

اي برخـوردار   و طـرف از اهميـت ويـژه      براي هر د    كه معموالً  ،است باعث تيرگي روابط دوستانه شود شود      
دانيد كه مجبور خواهيـد بـود از همكـار             و بدون شك مي    ،اما چون انتقاد كردن غيرقابل اجتناب است      . است

 :اد چنين مواردي استفاده كنيد زير براي انتقهتوانيد از دو توصي خود انتقاد كنيد، مي
) I(   گذارد معيارهاي خاص خود را براي انتخـاب درسـت از ميـان               رفتار شما تأثير مي    چون افكار بر

 سـعي   ،كنيد دوستي و كار شما با يكديگر سـازگاري نـدارد            اگر فكر مي  . همكاران خود مشخص كنيد   
صورت به طـور قطـع بـراي شـما           زيرا در غيراين  . كنيد دوستان خود را از جاي ديگري انتخاب كنيد        

توانيد مشكالت به وجود آمده را حل كنيد و اينكه روابط             كنيد مي   اگر فكر مي  . مشكل ساز خواهد بود   
 خـود را  ه پس بدون هـيچ ترسـي روابـط دوسـتان    ،ارزد  دوستي شما به مشكالتي كه در پي دارد مي        

 .گسترش دهيد و به مقام و منصب آنها توجه نكنيد
) II(   از روابط دوستي خود بـراي تسـهيل ايـن كـار             ،تيد از دوست خود انتقاد كنيد     وقتي مجبور هس 

 . نيد و اجازه ندهيد اين روابط به عنوان مشكل براي شما مطرح شودكاستفاده 

 زماني كه انتقاد كردن اخالقي است -١١
 از  رسد برخالف اخالقيات شخص باشد يكي از مشكالتي اسـت كـه بيشـتر               مواجهه با مسائلي كه به نظر مي      

 .شويم رو مي ههمه با آن روب
 چنين مشـكلي خواهـد      شود معموالً    پاسخي كه به شما داده مي      ،د انتقاد كنيد  يگير  هنگامي كه تصميم مي   

 :داشت
دهـي، مـن نيـز        كني درست است انجام مي      تو كاري را كه فكر مي     “ يا  ” ببين تو كار خودت را انجام بده      “

 ”.كنم همين كار را مي
ييس شما و يا ارشدتر از شما باشد و در جلوي ديدگان شما اعمال غيراخالقـي انجـام                  اگر مخاطب شما ر   
 دهد تكليف چيست؟

 :در اين حالت سه گزينه وجود دارد
عصباني شويد اما با درددل كردن با همكاران خـويش آن را برطـرف              . اول اينكه هيچ كاري انجام ندهيد     

 .سازيد
اگـر وضـعيت را   . ر دارد اين است كه كـار خـود را رهـا كنيـد            دوم اينكه راهي كه در پيش روي شما قرا        

توانايي شما براي اجراي اين گزينه به نياز شـما بـه            . توانيد آن را رها كنيد      غيرقابل تحمل يافتيد، همواره مي    
 .يك شغل جديد و آيا اينكه هيچ پيامد ديگري نخواهد داشت بستگي دارد يافتن آن شغل، احتماالً

اما ممكن است شما در نتيجه اين كار شغل         . است كه شما از فرد مورد نظر انتقاد كنيد        راه حل سوم اين     
آنچـه را الزم    : هنگام انتقاد از رفتارهاي غيراخالقي بايد اين نكته را در نظر داشـت            . دهيدبخود را از دست     

 ايـن مـورد قـدرت       اما آماده باشيد عواقب آن را نيز قبول كنيد زيرا ممكن است در            . دانيد انجام دهيد    مي
 . كاري شما شودبيانتقاد مثبت باعث 
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 .ام من اين مسئله را از طريق شايعه شنيده -١٢
كند وقتـي از    از همكار خود شنيد كه يكي از كارمندان گفته است او به خوبي گذشته كار نمي    يكارمند شركت 

 . را چند روز پيش شنيدماين مطلب. آورم به خاطر نمي: او پرسيد چه كسي اين حرف را زده است پاسخ داد
گوييم و در مواردي نيز منظورمان اين است كه           گاهي اوقات، فقط براي درددل كردن چنين سخناني مي        

با وجود اين اگر شما مخاطب انتقاد دست دوم باشيد همچنـان            . انتقادات ما به گوش فرد مورد نظر برسد       
 :شود ي اين كار شرح داده ميدر اين جا چهار روش برا. توانيد از آن استفاده كنيد مي

i. موضوع تحقيق كنيد و اعتبار واسطه را ارزيابي كنيدهبه جاي اتخاذ رفتاري تدافعي دربار . 
ii.  از منتقد بخواهد به طور مستقيم با شـما    منبع انتقاد را فاش نساخت، او را تشويق كنيد،اگر فرد واسطه

 .گفتگو كند
iii.         از او بخواهيـد بـه شـما        . ايـد    خودتان شنيده  هاداتي دربار نزد سرپرست خود برويد و به او بگوييد انتق

 .كمك كند منبع انتقاد را شناسايي كنيد
iv. اگر صحيح است منبع آن را فراموش كنيد و اقـدامات           . تر از همه، ارزيابي شما از اعتبار انتقاد است         مهم

 .الزم را انجام دهيد

 شناختم  او را ميمن قبالً -١٣
شما يا يكي از همكارانتان ممكن است ترفيع بگيريد و رييس ديگران    . جتناب است  اين روندي غيرقابل ا    تقريباً
اي كه بايد مـورد توجـه    نكته. پندارند كاركنان اين وضعيت را يك مورد دشوار براي انتقاد كردن مي     . بشويد

نـوع  . شـود  قرار گيرد اين است كه براي بسياري از افراد اين تغييرات پديد آمده باعث بـروز مشـكل مـي           
 .استراتژي انتخابي شما بستگي به اين دارد كه شما پس از تغييرات رييس شويد يا مرئوس

 
 يك منتقد سازنده -١٤

من پنج مشخصه عمومي    . يك منتقد شايسته كسي است كه همواره قدرت انتقاد سازنده را در اختيار دارد             
 :ام در تمام آنها ديده

 ا و اهميت انتقاداول آگاهي آنها نسبت به خويش و اطرافيان آنه
. پيماينـد   د افراد به طور طبيعي مسير بهبود و ترقي را مـي           يگو  اي دارد كه مي     دوم منتقد سازنده فلسفه   

توانند تغيير كنند بله ميل دارند بيشترين تالش خويش را بـراي              كند كه مردم نه تنها مي       اين مطلب بيان مي   
اي است بـراي كمـك بـه          دهد انتقاد وسيله    نشان مي مفهوم اين فسلفه به ما      . پيشرفت و رشد انجام دهند    

 .افراد در جهت ارائه بهترين عملكرد آنان
 .منتقد سازنده مسئوليت پذير است: سوم
 .منتقد سازنده فعال است: چهارم

بـا  . كنـد  خواهد بگويـد تمـرين مـي    او آنچه را كه مي   . كند  پنجم اين كه منتقد سازنده انتقاد سازنده مي       
چگونه انتقاد   دهد  او نشان مي  . شود  دهد براي ديگران به يك الگوي عملي تبديل مي           انجام مي  تمريناتي كه او  

 .كنيم و چگونه انتقاد شويم


